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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จ านวน 3 ท่าน 
โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

 

6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแล
กิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน 
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ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

 

8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ และก ากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท 

 

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า      
มีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ก. รายการท่ีเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที ่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากับดูแลกิจการเห็นสมควร               
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

10. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

 

12. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 

13. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

14. ก ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
 

15. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 
 

16. ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น 

 

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จ านวน 3 ท่าน โดยมีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจ าปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัท 

 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้ งส่ิงจูงใจทางด้านสวัสดิการ  และผลประโยชน์ของ           
ประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท 

 

3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัท 
 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ าเป็น เสนอให้มีการเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ าเป็น เสนอให้มีการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิ
พนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเล้ียง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ท้ังนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ก าหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน 

 

6. ก าหนดหลักเกณฑ์บคุคลที่จะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทั 
 

7. ก าหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอยา่งมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส 
 

8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง 

 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ 

 

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่ก าลังจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และ
เสนอแนะคณะกรรมการบริษัทว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่ 

 

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไข
เปล่ียนแปลงที่จ าเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ 

 

12. รายงานการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท 
ทราบ 

 




